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Número de registre 590

AJUNTAMENT D’ALMACELLES
Edicte de la relació d’admesos i exclosos provisional i designa del Tribunal. Policia Local
Expedient: 2018/1196 (03.02.00) Selecció de personal.
L’Alcalde de l’Ajuntament de Almacelles, mitjançant el Decret 10/2019, fent ús de les facultats i les
competències que té atribuïdes, i d’acord amb el que disposen les Bases de la convocatòria del procés
selectiu per a la provisió de dues places de personal funcionari al Cos d’Agents de la Policia Local
d’Almacelles, Escala bàsica, Grup C2, publicades al BOE, de 21 de desembre de 2018, i de conformitat amb
l’article 21.1g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases del règim local, ha disposat el següent:
“Antecedents de fet
1. Mitjançant el Decret 154/2018 es van aprovar les Bases que han de regir la convocatòria per a l’accés,
mitjançant concurs oposició lliure d’una plaça d’agent de la Policia Local i constitució d’una Borsa de Treball
per substitucions i contractacions temporals, de l’Ajuntament d’Almacelles.
2. Posteriorment el Decret 172/2018, modificà les Bases i amplià d’una a dues les places, d’acord amb
l’oferta pública vigent, un cop declarat desert el procediment per cobrir una plaça d’agent de la Policia Local,
per mobilitat horitzontal.
3. Aquestes bases foren publicades íntegrament al BOP número 232, de data 30 de novembre de 2018, i al
DOGC número 7760 , de data 3 de desembre de 2018. L’anunci de la convocatòria es publicà al BOE
número 307, de data 21 de desembre de 2018, essent l’últim dia per a presentar la sol·licitud i la resta de
documentació requerida a les Bases el dia 10 de gener de 2019.
4. D’acord amb la Base 1a de les que regulen aquesta selecció si durant el procés selectiu concorren les
circumstàncies legals que ho possibilitin per restar deserts altres processos selectius del Cos en tràmit, o
ampliació de l’oferta pública d’ocupació es podrà ampliar el nombre de places ofertes, sempre abans de la
fase de valoració de mèrits, amb la publicitat que s’escaigui i prèvia comunicació i acceptació del Tribunal de
selecció.
Fonaments de dret
1. L’article 78 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, determina que, una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el President de la
Corporació a d’aprovar la relació d’aspirants admesos i exclosos, determinar la composició del Tribunal
Qualificador, i fixar el dia, l’hora i el lloc en què s’han de celebrar les proves així com l’ordre d’actuació dels
aspirants, en el termini màxim d’un mes.
2. L’Apartat quart de les Bases que regeixen aquest procés de selecció.
Per tot el que resolc:
Primer. Aprovar provisionalment el següent llistat d’admesos (A) i exclosos (B) per participar al present
procés de selecció, i si s’escau, els motius d’exclusió. Les relacions completes certificades d’aspirants
admesos i exclosos es troben en exposició a la Secretaria Municipal, per a consulta dels possibles
interessats. Al mateix temps, s’acorda comunicar als aspirants que la seva identificació s’ha determinat amb
els quatre últims dígits del DNI i la lletra d’aquest:
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A) Aspirants admesos, amb indicació de l’acreditació o no del nivell de català requerit:
IDENTIFICACIÓ

CATALÀ

****4391Q
****6806Z
****3334T
****3480W
****7229F
****3325W
****1566P
****5859X
****8479Y
****1084G
****7615B
****0188A
****3220Z
****8427N
****2745K
****0925B
****1421R
****8514H
****4339A
****3338R

Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
No exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
No exempt
Exempt
No exempt

L’admissió en aquest procés selectiu no pressuposa un dret i resta subjecta a la posterior acreditació del
compliment dels requisits establerts a les Bases reguladores de la convocatòria.
B) Aspirants exclosos, amb indicació del motiu de l’exclusió provisional:
IDENTIFICACIÓ

CATALÀ

MOTIU D’EXCLUSIÓ

****3837B
****6276W
****2923L
****8921Y
****0018R
****5469M
****6280K
****2982P
****4887R

Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
No exempt
Exempt
Exempt
No exempt

E
C
B
AiE
AiE
BiD
AiE
F
A, C i E

*Motius d’exclusió:
A
B
C
D
E
F

Declaració/instància no signada
Manca acreditació carnet conduir
Manca aportar CV
No acredita titulació mínima d’accés o superior
No consten abonats drets d’examen
Presentació fora de termini

Segon. Designar i fer pública la composició del Tribunal Qualificador de l’esmentat procés selectiu, segons
segueix:
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President
Titular 01. Silvia-Teresa Rosanes Mulet, com a representant de l’Institut de Seguretat Pública.
Suplent 1. Jordi Azuara Casadas, com a representant de l’Institut de Seguretat Pública.
Vocals
Titular 01. Montserrat Gené Castan, funcionària de l’Ajuntament d’Almacelles.
Suplent 1. Carme Justribó Arnó, funcionària de l’Ajuntament d’Almacelles.
Titular 02. Josep Maria Camarasa Ricart, com a representat de la Direcció General d’Adm. de Seguretat.
Suplent 2. Eduard Cosculluela Guixé, com a representat de la Direcció General d’Adm. de Seguretat.
Titular 03. Encarna García Rosado, com a representant de la Direcció General d’Adm. de Seguretat.
Suplent 3. Alfons López Gómez, com a representat de la Direcció General d’Adm. de Seguretat.
Titular 04. Miquel Ribera Fuentes, agent de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Lleida.
Suplent 4. Betsabé Cabrero Miras, agent de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Lleida.
Secretari/ària
El Tribunal designarà d’entre els seus membres un/a Secretari titular i un/a de suplent en la seva sessió
constitutiva.
En cas que no pugui dur-se a terme aquesta previsió l’Ajuntament designa per a fer les funcions de
secretària les funcionàries municipals, Sra. Verònica Muixí Montenegro i Laura Barra Goicoechea, titular i
suplent respectivament, que en cas d’haver d’actuar ho faran amb veu però sense vot.
El Tribunal disposarà del suport jurídic i tècnic de la Secretaria de l’Ajuntament, als efectes d’assessorament
i transmissió i publicació o execució dels actes i resolucions que emeti, d’acord amb la Base 5a de les que
regeixen la selecció.
Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre alguna de les
circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 de octubre, de règim jurídic del sector
públic (LRJSP).
Tercer. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal amb referència completa a la relació d’admesos
i exclosos als efectes de valorar possibles causes d’abstenció i procedir a la seva publicació al web
municipal de la Corporació i al Tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Quart. Dins el termini de 10 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació al Tauler d’edictes de la
Corporació del present Decret, els aspirants podran formular davant del President del Tribunal les
reclamacions adreçades a esmenar els defectes que hagin causat la seva exclusió o els que s’hagin produït
per error o omissió.
En cas de transcórrer l’esmentat termini i no haver-se’n presentat cap, el llistat provisional d’admesos i
exclosos esdevindrà definitiva.
Cinquè. El Decret amb el llistat definitiu d’admesos i exclosos, determinarà la data en què el Tribunal
Qualificador s’ha de constituir i la convocatòria dels aspirants per la realització del primer exercici.
Sisè. D’acord amb allò que es regula a l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la publicació d’aquesta resolució, substitueix la
notificació individual a les persones interessades.
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Almacelles, 23 de gener de 2019
L’alcalde, Josep Ibarz Gilart
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